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FEINA ESTIU Curs 2015/16 
4t ESO D 

 
Recordeu que cal lliurar la feina encomanada el dia de la prova extraordinària del mes de setembre. 

                    
 

MATÈRIA:  
Llengua Catalana 
FEINA ENCOMANADA: 
1.Retallar una notícia d’un diari o una revista i enganxar-la a la llibreta. Contestar les preguntes següents: 

Títol de la notícia: 
Subtítol de la notícia: 

Autor: 
Diari o publicació: 
Data de la notícia: 

Escriure el significat del diccionari de 5 paraules que no entenguis: 
Resum de 4 ó 5 línies de la notícia: 

Opinió personal de la notícia. Si t’ha agradat i per què: 
Redacta una notícia sobre alguna cosa que t’hagi passat aquest estiu: 

2.Agafar un anunci o una publicitat d’un diari o una revista i enganxar-lo a la llibreta. Llegir-lo i contestar aquestes preguntes: 
-Producte que s’anuncia: 
-Frase o slogan que es repeteix en l’anunci: 
-Escriu el text sobre els beneficis que produeix el producte: 
-Escriu el significat de dues paraules que no entenguis de l’anunci: 
-Descriu i explica la fotografia o dibuix del producte: 
-Escriu què opines sobre quest anunci. Si t’ha agradat i per què: 
-Redacta un anunci semblant sobre un producte inventat per tu: 
3.Fes una llista de cinc programes de la televisió o pel·lícules  que hagis vist aquest estiu: 
-Títol del programa o pel·lícula: 
-Canal de la TV on l’has vist: 
-Explica breument de què van el programa o la pel·lícula: 
-Dóna la teva opinió sobre el programa o pel·lícula: Si t’ha agradat o no i perquè. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 40% 
-Prova setembre:40% 
-Feina del curs:20% 
 

 
MATÈRIA: 
Llengua Castellana 
FEINA ENCOMANADA: 
ORTOGRAFÍA: 
Hacer 10 dictados bien corregidos, con el número de faltas 
Debajo: la corrección de las faltas repetidas 5 veces.  
Escribir una frase, sin faltas de ortografía, con cada falta, pero bien escrita 
GRAMÀTICA: 
Análisis morfológica de estas palabras: (Con el esquema): 
La casa    Algún papel 
Aquella chica   Tres vasos  
Un chico                 Este hombre 
Mi madre   Un zapato 
La pescadería   Vela roja 
El sofá    Carro nuevo 
Silla vieja   Los pantalones 
Cabellos rubios                Yo canto 
Planta verde   Ellas chillan 
Nosotros comemos  Pa con chocolate 
 
Análisis sintáctica de estas frases: 

A més, podeu aprofitar la nostra pòpia app educativa (PICA’t) i repassar 
els continguts de totes les matèries d’una forma més divertida 
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La niña come una manzana 
La señora canta una canción 
Este chico busca trabajo 
La casa se quemó ayer 
El perro de la vecina come carne 
 
Nosotros iremos a la playa temprano 
La chica plancha la camisa para su madre 
Iremos a la piscina mañana 
Habló en el teatro ayer 
María canta una canción para su novio 
EXPRESIÓN  ESCRITA: 
Escribir cinco cuentos de un folio de tema libre 
COMPRENSIÓN  LECTORA: 
Leer un libro de lengua castellana y hacer la ficha de lectura (Puedes ir a la biblioteca) 

Título 
Autor 

Editorial 
Argumento 

Personajes  y  opinión  personal 
AVALUACIÓ: 
- Deures d’estiu: 50%. 
- Prova setembre: 30% 
- Feina del curs: 20% 
 

 
MATÈRIA: 
Anglès 
FEINA ENCOMANADA: 
En una llibreta nova, repetir els Language Practice  5, 6 , 7 i 8 que hi ha al final del llibre de text, des de la pàgina 88 a la 
103, copiant tots els enunciats i les frases dels exercicis, títols dels apartats, etc., tot tal com està al llibre. 
AVALUACIÓ: 
- Deures d´estiu:40% 
- Prova setembre: 40% 
- Feina curs: 20% 
 

 
MATÈRIA: 
Matemàtiques 
FEINA ENCOMANADA: 
Lliurar el dossier que trobareu a la llibreria estudiantil del centre. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:20% 
-Prova setembre:70% 
-Feina del curs:10% 
 

 
MATÈRIA: 
Ciències Socials 
FEINA ENCOMANADA: 
Dossier qüestionari 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: Es valoraran fins un 25% de la nota final. És imprescindible la seva presentació per poder ser avaluat. 
-Prova setembre:  Es valorarà fins un 25% de la nota final 
-Feina del curs: Es valorarà fins un 50% de la nota final 
 

 
MATÈRIA: 
Física i Química 
FEINA ENCOMANADA: 
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1. Quina és la força amb què la Terra atreu aquests objectes: 
        Un llibre de 2Kg de massa     Una pilota d´1 kg      Una caixa de 10 kg      Un paquet de 3 kg. 

RECORDA que la Força de la gravetat també anomenada Força Pes es calcula multiplicant la massa en kg per la gravetat. 

2. Completa amb les paraules del requadre: 

pes – massa – newtons – cossos – kilògrams - forç 
 
      La ………     és una mesura de la quantitat de ………………., i es mesura en…………. 
      El ……..és la ……………..amb la qual un planeta atreu els ……………. i es mesura  
      en …………………. 
3. Un cotxe té una massa de 1000 kg, la força del motor és de 2500 N i la força de fricció és de 800 N. 
    Fes un esquema on estiguin representades les forces i calcula la força total sobre el cotxe. 
4. Un motorista es desplaça per una carretera recta a una velocitat constant de 81 km/h. Calcula quina distància recorrerà, 
en metres, durant 5 minuts. Pista 1. Hauries de convertir la velocitat a m/s. Pista 2. Hauries de convertir el temps a segons. 
RECORDA que és molt important vigilar la coherència en les unitats de mesura. 
5. Quins dels processos següents són canvis físics i quins són canvis químics: 
a. Escalfar glaç fins a convertir-lo en aigua 
b. Enfosquiment d’una poma quan la deixem exposada a l’aire 
c. Separa encenalls de ferro amb un imant 
d. L’efervescència produïda en ficar un comprimit en aigua 
6. Ajusta les Reaccions Químiques següents: 

a. C3H8(g)    +    O2(g)                  CO2(g)   +    H2O(g) 

b. NH3(g)     +     O2(g)                       H2O(g)     +     N2(g) 

c. KNO3(s)                KNO2(s)     +      O2(g) 

d. O2(g)      +      Cl2(g)                     Cl2O(g) 

e. NO(g)     +      O2(g)               NO2(g) 

f. Mg(s)     +     HCl(aq)                  MgCl2(aq)     +     H2(g) 
7.Formula els compostos següents: 
Òxid de nitrogen: 
Triòxid de dinitrogen: 
Trisulfur de dialumini: 
Òxid de dicoure: 
Hidròxid de sodi: 
Bromur de plata: 
Àcid hipoclorós: 
Hidrur de Liti: 
Clorur d’hidrogen: 
 8.Calcula la força que s’ha d’aplicar a un cos de massa m = 3 kg, perquè adquireixi una acceleració de 5 m/s. . RECORDA 
que has d’aplicar la segona Llei de Newton, és a dir, F= m . a. 
 
 9.Calcula el pes i la massa d’un televisor en repòs si la força normal que exerceix la superfície sobre la qual es recolza és de 
500 N. 
10.Quin desplaçament fa en 12 s un cotxe que es mou amb una velocitat constant de 80 km/h? 
 
11.Un mòbil es desplaça amb moviment rectilini uniforme. A l'instant to = 0 la seva posició xo = 700 m. A l'instant t = 20 s es 
troba a x = 300 m. 
a) Calcula la seva velocitat. En quin sentit es desplaça?  
b) Quina serà la seva posició per a t = 25 s? 
 
12.a) Sobre un cos actua una força horitzontal i constant de 80 N i el desplaça 8 m en la mateixa direcció i sentit. Calcula el 
treball realitzat per aquesta força. 
b) Calcula el treball que es fa en aixecar des del terra fins a una altura de 15 m un cos 800 kg de massa. 
 
13. Indica quin és el solut principal i quin és el dissolvent en aquestes solucions: 
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Solució                                                         Solut principal                       Dissolvent 
30 mL d’alcohol en 100 mL d’aigua 
Aigua de mar 
Vinagre (àcid acètic: 3%) 
Aire (78% N2, 21% O2) 
Begudes refrescants 
Alcohol de farmàcia (96º) 
Bronze (85% Cu, 15% Sn) 
 
14. Calcula la concentració de 2 g de solut en 100 ml de dissolució. El resultat l’has de donar en g/l. 

15. A quins àtoms corresponen les configuracions electròniques següents?       a) 1s2 2s2                            b) 1s2 2s2 2p6 3s2 

3p1            c) 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5 

16. Explica com es forma l’enllaç entre el potassi i el fluor. Fes-ne un dibuix explicatiu. 

17. Calcula l’energia cinètica d’una pilota de rugbi de 600 g de massa que es mou a una velocitat de 10 m/s. 
 
18. Calcula l’energia potencial d’una pedra de 100 g quan està a una altura de 10 m. (g=9,8 m/s2). 
 
19. Una grua eleva un pes de 200 N des del terra fins a una altura de 10 m en 10 s. Troba 
El treball i després la potència desenvolupada. 
 
20.  A) La Laia té una massa de 60 kg. Està sobre un llac gelat i calça unes botes que tenen una superfície de 
0’04m2 cada una. El gel pot aguantar una Pressió de 5000 Pa abans de trencar-se. La Laia creu que està 
segura. És veritat?  
B) Laia té un gosset que té 4 kg de massa i 0’001m2 de superfície per pota. Podrà el gel de l’apartat a) aguantar 
el gosset?  
C) Quina conclusió traus en els apartats a) i b)? 
 
21. Una persona neda horitzontalment per sota de l’aigua a una profunditat de 2 m. Quina pressió exerceix 
l’aigua sobre el nedador? (densitat de l’aigua és de 1030 kg/m3).	
	
Recordeu que, a més a més, és obligatori portar la llibreta completa de la matèria que s'ha treballat durant el curs 
2015-2016. 
Recorda que per aprovar és molt important que facis la feina d’estiu!!!!!. 

AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:50 % 
-Prova setembre:30% 
-Feina del curs:20% 
 

 
MATÈRIA: 
Tecnologia 
FEINA ENCOMANADA: 
1. Què entens per instal·lacions de l’habitatge? 
 2. Explica la funció dels elements que integren la instal·lació d’aigua d’un habitatge. 

 3. Indica els elements que constitueixen la xarxa de sanejament interior d’un habitatge. 

 4. Què són els gasodomèstics? Què és el cremador i quina funció té? 

 5. Què és la instal·lació elèctrica d’un habitatge? 

 6. Dibuixa el logigrama de la funció F = a(b + c + d), indicant les portes lògiques que has utilitzat i fes la taula de veritat que li 
correspon. 

 7. Dibuixa el símbol d’un transistor i indica el nom dels seus terminals. 

 8. Quin component serveix per emmagatzemar temporalment càrregues elèctriques sobre una superfície relativament 
petita?. 

 9. Completa les frases següents: 
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a) Viure en un pis de lloguer vol dir... 

b) La renda o lloguer és... 

c) L’arrendatari o llogater és... 

d) L’arrendador és... 

e) Les obligacions de l’arrendador són... 

f ) Les obligacions de l’arrendatari són... 

g) Els habitatges que són més accessibles per a les persones o famílies amb més dificultats econòmiques són... 

h) Els habitatges lliures són... 

i ) En un immoble els elements comuns són... 

j ) La comunitat de propietaris està formada per... i els càrrecs que la representen són... 

k) Les despeses més importants a què ha de fer front una comunitat de propietaris són... 

l ) L’IBI és... i s’ha de pagar a... 

m) Les taxes són... i s’han de pagar a... 

10.Explica quina bombeta s’engega  al tancar l’interruptor.  

 
 
11. Expressa el valor en Ω de las següents resistències en funcions del codi de colors. 

  
12. Representa el logigrama de la funció S= (ā+b).c i realitza la taula de veritat que li correspon.  

Recordeu que, a més a més, és obligatori portar la llibreta completa de la matèria que s'ha treballat durant el curs 
2014-2015. 
Recorda que per aprovar és molt important que facis la feina d’estiu!!!!!. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:50% 
-Prova setembre:30% 
-Feina del curs: 20% 
 

 
MATÈRIA: 
Biologia i geologia 
FEINA ENCOMANADA: 
Lliurar el dossier que trobareu a la llibreria estudiantil del centre. 
Recordeu que, a més a més, és obligatori portar la llibreta completa de la matèria que s'ha treballat durant el curs 
2015-2016. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:50% 
-Prova setembre:30% 
-Feina del curs: 20% 
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MATÈRIA: 
Música 
FEINA ENCOMANADA: 
Realitzar totes les activitats i tasques que hi ha penjades al moodle del curs. Presentar dues cançons de flauta de les 
treballades durant el curs. 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 20% 
-Prova setembre: Prova escrita sobre les unitats realitzades al llarg del curs. 70% 
-Feina del curs: 10% 
 

 
MATÈRIA: 
Educació Física 
FEINA ENCOMANADA: 
Resum dels temes: bàdminton i acrosport 
AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu:20% 
-Prova setembre: 60% 
  Prova física:   

-Test de Cooper (12’). 
-Força resistència abdominal (1’) 
-Flexibilitat de tronc. 
-Test dels steps (1’) 

-Feina del curs:20% 
 

 
MATÈRIA: 
Informàtica 
FEINA ENCOMANADA: 
Realitzar les activitats que trobeu a continuació: 
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AVALUACIÓ: 
-Deures d’estiu: 40% 
-Prova setembre: 40% 
-Feina del curs: 20% 
 

 
 


